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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Orientações Gerais 

1. Datas Importantes:

• 01/05/22: Data final de submissão dos trabalhos científicos (data
improrrogável);

• 23/05/22: Divulgação dos resumos aceitos, aceitos com
considerações ou negados;

• 29/05/22: Data final do envio dos resumos (aceitos com
consideração) corrigidos pelos autores;

• 03/06/22: Divulgação final dos resumos aceitos para apresentação
na conferência;

2. Serão aceitos resumos das seguintes áreas:

• Eixo 1: Clínica e Cirurgia de Equídeos
• Eixo 2: Reprodução de Equídeos
• Eixo 3: Fisiologia do Exercício, Bem-estar ou Nutrição de Equídeos;
• Eixo 4: Relato de Caso

Obs: Não serão aceitas revisões de literatura.

3. O trabalho deverá ser enviado pelo apresentador, cada apresentador
poderá enviar no máximo 02 trabalhos.

4. Não será necessário estar inscrito na Conferência para o envio de
trabalhos, contudo, imediatamente após a aprovação do trabalho, o
apresentador deverá efetuar o pagamento de sua inscrição, sendo a
mesma vinculada ao aceite definitivo do trabalho; caso contrário, o
trabalho será automaticamente excluído.

5. Não haverá limite de número de autores por trabalho e nem para a
participação de trabalhos para um mesmo autor, entretanto cada
apresentador poderá enviar no máximo 02 trabalhos.



6. Toda a comunicação com os autores se fará por meio eletrônico (e-mail
gerado pela Abraveq), ao endereço eletrônico do responsável pelo
trabalho.

7. A inscrição é intransferível e caso o autor seja premiado em mais de uma
categoria apenas terá direito a uma inscrição.

8. Os trabalhos serão publicados no Livro de Anais da Conferência ou em
Revista Científica, ficando claro que o promotor terá pleno direito sobre
esta divulgação de todo o material relacionado ao trabalho (resumo,
poster e vídeo), sem gerar remuneração para as partes.

Normas para confecção dos Resumos 

1. Os resumos serão submetidos pelo apresentador (autor ou co-autor)
usando o Link no Site da Abraveq pelo Sistema Abraveq/Proeventos.

2. Serão aceitos resumos das áreas:

a. Clínica e Cirurgia de Equídeos;

b. Reprodução de Equídeos;

c. Fisiologia do Exercício, Bem-estar ou Nutrição de Equídeos;

d. Relato de Casos.

3. Cada apresentador poderá enviar no máximo 02 trabalhos.

4. Não haverá limite de participação em trabalhos por um mesmo autor.

5. Não haverá limite do número de co-autores por resumo.

6. No momento da submissão, o apresentador deverá indicar a Área à qual
o resumo pertence.

a. Atenção: trabalhos enviados em área inadequada não concorrerão
a premiação.

b. Fique atento, sobretudo com relato de caso!

7. No momento da submissão será necessário preencher o nome completo,
afiliação e CPF de todos os coautores; salvo para autores estrangeiros.

a. O apresentador definirá no momento da submissão a ordem
dos autores.

8. Recomenda-se formatar o resumo em plataforma Word ou similar e colar
dentro das caixas específicas no sistema de submissão.



9.  O Trabalho deverá ser redigido em português, inglês ou espanhol. 

10. O resumo deverá possuir os seguintes itens:  

a. Título: máximo 30 palavras ou 200 caracteres. 

b. Corpo do resumo: máximo 3.000 caracteres.  

c. Não será permitido inserir imagens, gráficos, tabelas ou referências 
no corpo do texto. 

d. Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5, com no máximo 50 
caracteres;  

e. Agradecimentos (opcional): inserir órgãos ou instituições que 
financiaram o desenvolvimento do trabalho; (30 palavras ou 200 
caracteres no máximo) 

f. Comissão de ética (opcional): o nome da comissão e o número de 
aprovação de ética do trabalho; (20 palavras ou 150 caracteres no 
máximo) 

11. Não é permitido inserir no corpo do resumo referências, gráficos, quadros 
e/ou imagens.  

 

 

Normas para confecção dos pôsteres  

1. É de total responsabilidade do autor enviar o pôster do seu trabalho aprovado 
até a data limite de 25/06/21. caso contrário, o trabalho será 
automaticamente excluído. 

2. Obrigatoriamente o autor deverá realizar o download do modelo do 
poster  (arquivo ppt) disponibilizado no site da Conferência e usá-lo para 
confecção do pôster (para download, clique aqui); 

3. Deverão constar no pôster as mesmas informações enviadas na 
submissão do trabalho, ou seja, os itens a seguir não poderão sofrer 
alterações: 

a. Título  

b. Lista de autores 

c. Afiliação dos autores 

d. Resumo 

e. Palavras Chave 

https://docs.google.com/presentation/d/1Gfs1Xmg6-_LnBpu8s8RyOn0Fq0DTC-WK/edit?usp=sharing&ouid=105311866596239908400&rtpof=true&sd=true


f. Agradecimentos (opcional)

g. Comissão de ética (opcional)

4. Será permitido inserir no Pôster

a. Referências usadas

b. Figuras, gráficos e/ou tabelas (opcional)

5. Arte: O tipo da fonte deve ser simples, permitindo leitura rápida e à uma
distância de 1,5 metros;

6. Abaixo do título deve estar o nome dos autores e instituição; corpo do
resumo, e referências bibliográficas utilizadas (ao final)

7. Utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o
interesse do público.


